
Donderdag 4 augustus 2022
Grote Zaal 20.00 uur

Münchner Symphoniker
Yi-Chen Lin, dirigent
Eldbjørg Hemsing, viool

Felix Mendelssohn 1809-1847
Die Hebriden ‘Fingalshöhle’ (1830)

Felix Mendelssohn
Vioolconcert in e, op. 64 (1838-44)
Allegro molto appassionato
Andante
Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

PAUZE

Robert Schumann 1810-1856
Symfonie nr. 1 in Bes, op. 38  ‘Frühling’ (1841)
Andante un poco maestoso - Allegro molto vivace
Larghetto
Scherzo: molto vivace
Allegro animato e grazioso

Veel van onze bezoekers willen optimaal van de muziek genieten door geconcen-
treerd en in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom hinderlijke geluiden, zoals  
hoesten, zoveel mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op ‘stil’ en houd er rekening 
mee dat ook oplichtende schermen de concentratie kunnen verstoren.

PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

De Münchner Symphoniker werd in 1945 
opgericht door Kurt Graunke. Het orkest is 
gevestigd in München, maar actief in de hele 
staat in Beieren en daarbuiten. Het geeft 
onder leiding van chef-dirigent David Reiland 
abonnementsconcerten in de Herkulessaal 
en het Prinzregententheater en, in mindere 
mate, in de Philharmonie am Gasteig. Het 
klassieke en romantische repertoire vormt de 
basis van het repertoire, waarbij het orkest 
veel ruimte biedt aan jong talent en bijzon-
dere solisten. Daarnaast maakte de 
Münchner Symphoniker ook naam met ruim 
vijfhonderd opnames van filmmuziek.
Dirigente Yi-Chen Lin werd geboren in een 
muziekfamilie in Taiwan. Toen ze nog een 
kind was, verhuisde haar familie naar Wenen, 
waar ze werd opgeleid als violist en pianist, 
en later ook als dirigent. Ze maakte haar 
dirigeerdebuut in 2009 met het ORF Radio-
Symphonie Orchester Wien in de Gouden 
Zaal van de Weense Musikverein. Ze werkte 
samen met onder anderen Zubin Mehta, 
Bertrand de Billy, Bernard Haitink en David 
Zinman. Concerttournees brachten haar naar 
Italië, Spanje, Portugal, Slovenië, Duitsland, 
Oostenrijk en elders, waar Yi-Chen Lin 
optrad als gastdirigent bij talloze orkesten en 
operaproducties. 
De Noorse violiste Eldbjørg Hemsing 
maakte al op haar elfde haar solodebuut bij 
het Bergen Philharmonic Orchestra. Ze 
woont in Berlijn en werd door BBC Music 
Magazine geprezen om haar ‘stralende en 
verfijnde uitvoeringen’. De jonge violiste 
bracht veel nieuwe composities in première, 
onder anderen van Tan Dun, en nam inmid-
dels drie bekroonde albums op met werken 
van bijvoorbeeld Borgström, Dvořák, Suk, 
Tan Dun en Grieg. 

On 7 August 1829, Felix Mendelssohn wrote 
home from a walking trip through the 
Scottish Highlands: ‘To help you understand 
how extraordinarily the Hebrides have 
affected me, the following came into my 
mind there…’, adding a sketch of the first 
twenty-one bars of the piece that would 
become famous as his Hebrides Overture, or 
Fingal’s Cave Overture (Die Hebriden 
‘Fingalshöhle’), in which he tried to ‘sketch’ 
the grandeur of the cave, the swelling of the 
sea, the light on the water and the 
seasick-making ferocity of the waves. 
Mendelssohn composed his beloved Violin 
Concerto in E Minor, op. 64, his late great 
orchestral work, for his boyhood friend 
Ferdinand David. David was closely involved 
with the creative process and gave 
Mendelssohn technical advice on violin 
playing. The irresistible Violin Concerto is a 
‘classical’ gem in every way, but its abun-
dance of inspired melodies still exudes the 
young Mendelssohn’s sprightly free spirit. 
Robert Schumann composed his Symphony 
no. 1 in B-flat Major, op. 38 ‘Spring’ in  
his ‘orchestral year’ 1841. He wrote the  
symphony in just four days, inspired by a 
poem, the Frühlingsgedicht by Adolph 
Böttger. Clara Schumann was enthusiastic 
about the work, saying she could hear the 
‘twittering birds’ and smell the ‘scent of 
flowerbeds’ in it.

Translation: Anne Hodgkinson

Op 7 augustus 1829 schreef Felix 
Mendelssohn, die met zijn vriend Karl 
Klingemann een voettocht maakte door de 
Schotse Hooglanden, naar huis: ‘Om u te 
doen begrijpen hoe buitengewoon de 
Hebriden mij hebben getroffen, kwam daar 
het volgende in mijn gedachten…’, waaraan 
hij een schets toevoegde van de eerste 21 
maten van het stuk dat bekend zou worden 
als zijn ouverture Die Hebriden ‘Fingalshöhle’. 
De jonge componist was diep onder de 
indruk van Fingal’s Cave met zijn ingang van 
paarszwarte rotszuilen aan de zuidkust van 
het eiland Staffa, die volgens Keats ‘qua 
plechtigheid en grootsheid de mooiste 
kathedraal overtreft’. Toch zou het nog twee 
jaar duren voordat Mendelssohn, die einde-
loos kon herzien en schaven aan zijn compo-
sities, de eerste versie van zijn op zichzelf 
staande ouverture Die Hebriden voltooide. 
De première vond plaats op 14 mei 1832 in 
Londen. Sensitieve luisteraars zullen begre-
pen hebben dat Mendelssohn in dit ‘symfo-
nisch gedicht avant la lettre’ een zeegezicht 
oproept, waarin hij de grootsheid van de 
grot, het aanzwellen van de zee, het licht op 
het water en de woestheid van de golven die 
op de kliffen breken probeert te ‘schetsen’. 

Geïnspireerde melodieën van Mendelssohn
Mendelssohn heeft twee vioolconcerten 
nagelaten: het ‘kleine’ Vioolconcert in d, dat 
hij componeerde toen hij dertien was, en het 
Vioolconcert in e, op. 64, zijn laatste grote 
orkestwerk. Het vroege Vioolconcert raakte 
in de vergetelheid totdat Sir Yehudi Menuhin 
het op het spoor kwam en er alsnog bekend-
heid aan gaf. Het late Vioolconcert behoort 
tot de meest gespeelde vioolconcerten van 
het klassieke repertoire. Mendelssohn 

schreef het Vioolconcert in e voor zijn jeugd-
vriend Ferdinand David, die nauw betrokken 
was bij het ontstaansproces en adviezen gaf 
over speeltechnieken. Werd het Vioolconcert 
in d bij de première in 1952 geprezen om ‘de 
levendige grappenmakerij in zigeunerstijl’, 
het onweerstaanbare Vioolconcert in e is in 
alle opzichten een ‘klassieke’ parel, maar 
ademt door zijn weelderige rijkdom aan 
geïnspireerde melodieën nog steeds die 
levendige en vrije geest van de jonge 
Mendelssohn. 

Schumanns Lentesymfonie
Robert Schumann componeerde zijn Eerste 
symfonie in Bes, op. 38 ‘Frühling’ in 1841, het 
jaar waarin hij zich begon uit te leven in 
orkestwerken. Tot dan toe was Schumann zó 
onder de indruk van de symfonieën van 
Beethoven en de Grote Symfonie in C van 
Schubert dat hij aarzelde er zelf een te 
schrijven. Maar in het voorjaar van 1841 
barstte de symfonicus in hem los en schreef 
hij in slechts vier dagen zijn Eerste symfonie, 
waarbij hij zich liet inspireren door de slot- 
regels van het Frühlingsgedicht van zijn 
tijdgenoot Adolph Böttger: ‘O wende, wende 
deinen Lauf/Im Tale blüht der Frühling auf!’ 
Schumanss vrouw Clara reageerde enthou- 
siast op het vierdelige symfonische werk, 
waarin ze ‘kwetterende vogels’ hoorde, en 
‘de geur van bloemperken’ en het ‘fris van de 
bomen’ rook.

Wenneke Savenije

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify- 
playlist en neem een kijkje achter de scher-
men via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

ZOMERCONCERTEN LIVE!
Geniet nog even na van het concert tijdens 
ZomerConcerten Live! Met vanavond een 
ontmoeting in de Spiegelzaal met dirigente 
Yi-Chen Lin en violiste Eldbjørg Helmsing. 
U bent van harte welkom. 
 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Augustin Hadelich in romantische Dvořák, 
Cristian Măcelaru leidt Rachmaninoff
Voormalig wonderkind Augustin Hadelich schittert bij 
het WDR Sinfonieorchester Köln in Dvořáks Vioolconcert. 
Cristian Măcelaru dirigeert Rachmaninoffs Tweede 
symfonie.

wo 24/08 
20.00 uur 

Grote Zaal

De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. 
Het Concertgebouw en de VriendenLoterij 
wensen u een geweldig ZomerConcert!


